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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
10 Νοεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Σύσταση της Ειδικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της
υποπερ. (ί) της περ. (β) της παρ. 15 του άρθρου 7
του ν. 3299/2004 σε συνδυασμό με τις διατάξεις
του άρθρου 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός
του τρόπου λειτουργίας της.

2

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 20725/Β.979/
10.5.2011 απόφασης «Καθορισμός διαδικασιών
για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36
του ν. 2459/1997» (Β’ 1207), όπως ισχύει.

3

Απόφαση κατανομής για διορισμό σύμφωνα με
ειδικές διατάξεις στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού
Σώματος.

4

Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» για την
κάλυψη του κόστους αγοράς δύο (02) εξωλέμβιων μηχανών YAMAHA 200 HP για το περιπολικό
σκάφος ΠΛΣ 1030 του Λιμεναρχείου Ιτέας.

5

Τροποποίηση μίας (01) απόφασης αποδοχής δωρεάς στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

6

Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την ΠΕΤΡΙΔΟΥ
Βασιλική και τον ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ Άγγελο για την
ανάληψη του κόστους της ετήσιας συντήρησης
(service) των δύο (02) εξωλέμβιων κινητήρων θαλάσσης του σκάφους ΠΛΣ 332 του Λιμεναρχείου
Ίου καθώς και μία (01) τέντα πλεύσης αυτού.

7

Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τον ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ
Διαμαντή ενός (01) καινούργιου επιβατικού οχήματος, τύπου SUV, NISSAN QASHQAI ACENTA
A-IVI προς το Κεντρικό Λιμεναρχείο Λαυρίου.

8

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1723/179088/3.7.2020
«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του
μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2020/
592» (Β’ 2764).

Αρ. Φύλλου 4967

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 114430
(1)
Σύσταση της Ειδικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής
της υποπερ. (ί) της περ. (β) της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. α. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α΄ 133), καθώς και τη με Α.Π. 59/07.02.2020
εγκύκλιο του Υπουργού Επικρατείας «Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) σχετικά με
την αρμοδιότητα των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων για την τελική υπογραφή ατομικών
διοικητικών πράξεων» (ΑΔΑ: Ω5Α146ΜΓΨ7-Δ1Ε).
β. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).
γ. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
δ. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄121).
ε. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
στ. Την υπ’ αρ. 86590/13-08-2020 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός του Ιωάννη Κυριακού ως Γενικού
Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 626).
ζ. Την υπό στοιχεία οικ.15597/07-04-2015 υπουργική
απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με Εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα
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Βιομηχανίας, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Β΄ 689).
2. α. Τις διατάξεις του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών
Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 117), και ειδικότερα το άρθρο
27, την παρ. 7 του άρθρου 85, καθώς και την παρ. 2
αυτού.
β. Τις διατάξεις του ν. 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών
Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση» (Α΄ 261), όπως ισχύει.
γ. Τις διατάξεις του ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 68),
όπως αντικαταστάθηκε με τον ν. 3982/2011 (Α΄ 143) και
ισχύει.
δ. Τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
(ν. 2690/1999, Α΄ 45), όπως ισχύει.
3. Την υπό στοιχεία 114341/ΔΒΠ1501/9-11-2015
υπουργική απόφαση «Ανασύσταση της Γνωμοδοτικής
Επιτροπής Επενδύσεων της υποπερ. (i) της περ. (β) της
παραγράφου 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και καθορισμός της διαδικασίας λειτουργίας της» (Β΄ 2535).
4. Το γεγονός ότι λόγω της ιδιαίτερης σημασίας της
λειτουργίας του συλλογικού οργάνου για την ανάπτυξη και γενικότερα την οικονομία της χώρας δύναται να συνεδριάζει εκτός του κανονικού ωραρίου
εργασίας.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Συστήνεται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ειδική Γνωμοδοτική Επιτροπή της υποπερ. (ί) της περ. (β) της παρ. 15 του
άρθρου 7 του ν. 3299/2004 σε συνδυασμό με τις διατάξεις
του άρθρου 27 του ν. 4399/2016, των παρ. 7 και 2 του
άρθρου 85, για την εξέταση επενδυτικών σχεδίων του
ν. 3299/2004 (της υποπερ. (xi) της περ. ε’ της παρ. 1 του
άρθρου 3) και των νόμων ν. 2601/1998 και ν. 1892/1990
που έχουν υποβληθεί στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
του Υπουργείου Ανάπτυξης, μέλη της οποίας είναι:
α) Ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας.
β) Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.
γ) Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακών
Νόμων της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων
και ΣΔΙΤ.
δ) Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επιχειρηματικής
Καινοτομίας και Νέων Τεχνολογιών της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.
ε) Εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων.
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στ) Δύο (2) εμπειρογνώμονες αναγνωρισμένου κύρους
σε θέματα βιομηχανικών επενδύσεων.
ζ) Ένας (1) εκπρόσωπος του Σ.Ε.Β.
η) Ένας (1) εκπρόσωπος της Γ.Σ.Ε.Ε. και
θ) Ένας (1) εκπρόσωπος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών.
Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής παρίσταται ως μέλος
άνευ ψήφου και Νομικός Σύμβουλος ή Πάρεδρος του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Όταν η Ειδική Γνωμοδοτική Επιτροπή εξετάζει επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί στο Ελληνικό Κέντρο
Επενδύσεων (ΕΛ.Κ.Ε.), όπως έχει μετονομαστεί σε «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου
Α.Ε.» στη σύνθεσή της παρίσταται ως μέλος άνευ ψήφου
και εκπρόσωπος της ως άνω εταιρείας.
2. Της Επιτροπής προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας
Βιομηχανίας. Ως αναπληρωτής του ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Βιομηχανικής Πολιτικής του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Ο Αναπληρωτής δεν μπορεί να ασκήσει τις αρμοδιότητες της παρ. 1, 2 και 6 του άρθρου 4 της παρούσας
απόφασης.
Για κάθε μέλος της Ειδικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής
δύναται να ορίζεται και αναπληρωτής του.
Άρθρο 2
Έργο της Ειδικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής
Έργο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής είναι η γνωμοδότηση για την έκδοση:
α. αποφάσεων ανάκλησης και επιστροφής ενισχύσεων,
εκτός από αυτές που εκδίδονται κατόπιν αιτήσεων των
φορέων των επενδύσεων, καθώς για τον τρόπο συμμόρφωσης προς δικαστικές αποφάσεις και συστάσεις ελεγκτικών οργάνων για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων ν. 3299/2004, ν. 2601/1998
και ν. 1892/1990,
β. αποφάσεων τροποποιήσεων της εγκριτικής απόφασης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις
διατάξεις των νόμων ν. 3299/2004, ν. 2601/1998 και
ν. 1892/1990, όταν με πρόταση της Γενικής Διεύθυνσης
Βιομηχανικής Πολιτικής και αποδοχή από τον Πρόεδρο
της Επιτροπής, εξετάζονται θέματα τα οποία:
i) αφορούν παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης
της επένδυσης για λόγους ανωτέρας βίας,
ii) εμπίπτουν στην άσκηση της διακριτικής ευχέρειας
της Διοίκησης και δεν έχουν επιλυθεί ή διευκρινιστεί,
ή δεν είναι δεδομένη η πρακτική της Διοίκησης, ή δεν
υπάρχει σχετική νομολογία ή γνωμοδότηση του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους,
iii) σχετίζονται με υποβολή αιτημάτων θεραπείας των
φορέων των επενδύσεων,
γ. αποφάσεων πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και
έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων των
επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις
των νόμων ν. 3299/2004, ν. 2601/1998 και ν. 1892/1990,
όταν με πρόταση της Γενικής Διεύθυνσης Βιομηχανικής
Πολιτικής και αποδοχή από τον Πρόεδρο της Επιτροπής,
εξετάζονται θέματα τα οποία:
i) εμπίπτουν στην άσκηση της διακριτικής ευχέρειας
της Διοίκησης και δεν έχουν επιλυθεί ή διευκρινιστεί,
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ή δεν είναι δεδομένη η πρακτική της Διοίκησης, ή δεν
υπάρχει σχετική νομολογία ή γνωμοδότηση του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους,
ii) σχετίζονται με υποβολή αιτημάτων θεραπείας των
φορέων των επενδύσεων,
iii) αφορούν ιδιαίτερα χαμηλό ενισχυόμενο κόστος,
σύμφωνα με την πιστοποίηση του οργάνου ελέγχου, σε
σχέση με το εγκεκριμένο ενισχυόμενο κόστος της εγκριτικής απόφασης, όπως ισχύει.
δ. αποφάσεων τροποποιήσεων της εγκριτικής απόφασης και πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης
παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων που
έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων ν. 3299/2004,
ν. 2601/1998 και ν. 1892/1990, όταν ο προϊστάμενος της
Γενικής Διεύθυνσης Βιομηχανικής Πολιτικής το κρίνει
αναγκαίο.
Άρθρο 3
Καθορισμός Εισηγητών και Γραμματέων
1. Αρμόδια για τη σύνταξη των εισηγήσεων των θεμάτων που καθορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας
είναι η Διεύθυνση Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και ειδικότερα το Τμήμα Δράσεων, Μέτρων,
Εφαρμογών, Διαχείρισης και Ελέγχων.
2. Το Τμήμα Δράσεων, Μέτρων, Εφαρμογών, Διαχείρισης και Ελέγχων συντάσσει πλήρεις και αιτιολογημένες
εισηγήσεις, οι οποίες συνυπογράφονται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης. Εισηγητές ορίζονται υπάλληλοι όλων των Τμημάτων της Διεύθυνσης Βιομηχανικής
Πολιτικής της Γ.Γ.Β.
3. Γραμματέας της Επιτροπής καθώς και ο αναπληρωτής βοηθός γραμματέας, ο οποίος επικουρεί το γραμματέα κατά τις συνεδριάσεις, ορίζονται υπάλληλοι της
Διεύθυνσης Βιομηχανικής Πολιτικής. Ο γραμματέας της
Επιτροπής καθώς και ο αναπληρωτής βοηθός γραμματέας είναι αρμόδιοι για την τήρηση των πρακτικών των
συνεδριάσεων και για κάθε γραμματειακή υποστήριξη
που απαιτείται για την ομαλή λειτουργία της Επιτροπής.
Άρθρο 4
Κανονισμός Λειτουργίας της Ειδικής
Γνωμοδοτικής Επιτροπής
1. Οι συνεδριάσεις της Ειδικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής πραγματοποιούνται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα εντός ή πέραν του κανονικού
ωραρίου εργασίας, μετά από πρόσκληση των μελών της
από τον Πρόεδρο, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από
τη συνεδρίαση.
2. Η ημερήσια διάταξη, που εκδίδεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, κοινοποιείται στα μέλη με μέριμνα
της Γραμματείας, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από
τη συνεδρίαση, μαζί με τις αντίστοιχες εισηγήσεις της
Διεύθυνσης Βιομηχανικής Πολιτικής και τις εκθέσεις.
3. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί επί των θεμάτων που εισηγείται η Διεύθυνση Βιομηχανικής Πολιτικής και τα μέλη
της δύνανται να ενημερώνονται επί όλων των θεμάτων
και στοιχείων των σχετικών φακέλων.
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4. Οι Γραμματείς της Επιτροπής τηρούν πρακτικά των
συζητήσεων των θεμάτων κάθε συνεδρίασης. Τα πρακτικά μετά τη σύνταξή τους κοινοποιούνται ηλεκτρονικά
στα παρασταθέντα στη συνεδρίαση μέλη, τα οποία εντός
πέντε (5) ημερών δύνανται να διατυπώσουν τις τυχόν
αντιρρήσεις τους, διαφορετικά τεκμαίρεται η σύμφωνη
γνώμη τους. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τα μέλη και τον Γραμματέα της Επιτροπής. Η διαδικασία έγκρισης των πρακτικών ολοκληρώνεται εντός
εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία συνεδρίασης
της Γνωμοδοτικής Επιτροπής. Οι Γραμματείς μεριμνούν
για την κοινοποίηση τους στη Διεύθυνση Βιομηχανικής
Πολιτικής, για τις περαιτέρω ενέργειες και την έκδοση
των σχετικών αποφάσεων. Τα υπογεγραμμένα πρακτικά καθώς και τα σχέδια των εισηγήσεων τηρούνται στο
αρχείο της Γραμματείας.
5. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν
είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο Αναπληρωτής του και τα
μισά τουλάχιστον από τα υπόλοιπα με δικαίωμα ψήφου
μέλη της Επιτροπής.
6. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με την
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
7. Η αποστολή της πρόσκλησης, των εισηγήσεων και
κάθε άλλης ενημέρωσης γίνεται μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου.
Άρθρο 5
Περιορισμοί - όροι για τα μέλη της Ειδικής
Γνωμοδοτικής Επιτροπής
1. Δεν μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της
Ειδικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής τα μέλη, σύμβουλοι ή
φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο ή στη διοίκηση επιχειρήσεων ή έχουν
καταρτίσει ή συμμετάσχει στην κατάρτιση επενδυτικών
σχεδίων ή έχουν αξιολογήσει ή ελέγξει αιτήσεις υπαγωγής κατά την τελευταία πενταετία, που έχουν υπαχθεί
στους ν. 2601/1998 και ν. 3299/2004 ή έχουν υποβάλλει
αίτηση για να υπαχθούν στις διατάξεις του ν. 3299/2004,
εφόσον στις συνεδριάσεις αυτές εξετάζονται θέματα των
επιχειρήσεων αυτών ή θέματα άλλων επιχειρήσεων ίδιου
ή συναφούς αντικειμένου, καθώς και στις περιπτώσεις
της παρ. 2 του άρθρου 7 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
2. Στα μέλη και τους εισηγητές των γνωμοδοτικών επιτροπών που προβλέπονται στη παρούσα, εφαρμόζονται
οι διατάξεις του ν. 3213/2003 περί δήλωσης και ελέγχου
περιουσιακής κατάστασης, όπως ισχύει.
Άρθρο 6
Συγκρότηση της Ειδικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής
Με την απόφαση συγκρότησης της Ειδικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής ορίζονται επίσης οι αναπληρωτές του
Προέδρου και των μελών της Επιτροπής, ο γραμματέας
και ο αναπληρωτής βοηθός γραμματέας της Επιτροπής,
καθώς και οι εισηγητές.
Στην περίπτωση που προκύπτουν ζητήματα σχετικά με
τον τρόπο λειτουργίας της Γνωμοδοτικής Επιτροπής που
δεν αντιμετωπίζονται από τις διατάξεις της παρούσας
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απόφασης, έχουν εφαρμογή τα άρθρα 13, 14 και 15 του
νόμου 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας».
Άρθρο 7
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη του Προϋπολογισμού του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Οι αποζημιώσεις του Προέδρου, των μελών, των εισηγητών, του γραμματέα και του αναπληρωτή βοηθού
γραμματέα ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 27 και της παρ. 3 του άρθρου 80
του ν. 4399/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 21 του
ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
Άρθρο 8
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε παύει και
η ισχύς της υπό στοιχεία 114341/ΔΒΠ1501/9.11.2015
υπουργικής απόφασης «Ανασύσταση της Ειδικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Επιχειρηματικών Σχεδίων της
υποπερ. i της περ. (β) της παρ. 15 του άρθρου 7 του
ν. 3299/2004 και καθορισμός της διαδικασίας λειτουργίας της» (Β’ 2535).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2020
Ο Υπουργός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Ι

Αριθμ. 124695 ΕΞ 2020
(2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 20725/Β.979/
10.5.2011 απόφασης «Καθορισμός διαδικασιών
για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36
του ν. 2459/1997» (Β’ 1207), όπως ισχύει.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 36 του ν. 2459/1997 «Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 17).
β) Του άρθρου 21 του ν. 4172/2013 «Νέος Κώδικας
Φορολογίας Εισοδήματος» (Α΄ 167).
γ) Της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4038/2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν στην εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής
2012-2015» (Α΄ 14).
δ) Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 112) και του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131).
ε) Του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α΄ 87).
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στ) Του άρθρου 90 του άρθρου πρώτου του π.δ 63/
2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε
σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019
(Α΄ 133).
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121) και τις διατάξεις της υπό στοιχεία Υ2/9-7-2019 απόφασης «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» του Πρωθυπουργού
(Β’ 2901).
3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), όπως ισχύει.
4. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192), όπως ισχύει.
5. Την υπ’ αρ. 338/18-7-2019 απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Γεώργιο
Ζαββό» του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (Β’ 3051).
6. Την υπ’ αρ. 854/4-12-2014 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ορισμός αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας για
την υλοποίηση της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής
και του άρθρου 36 του ν. 2459/1997».
7. Την υπ’ αρ. 3648/387/30-3-2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας με θέμα «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για το
έργο «Επιχορήγηση επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από
πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες εκτός σεισμών» άρθρου
36 του ν. 2459/1997 (Β’ 985).
8. Τις υπ’ αρ. 537/2005 και 15/2008 Γνωμοδοτήσεις του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
9. α) Την παράγραφο 2β του αρ. 107 της Συνθήκης για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C326/26.10.2012),
β) τον Κανονισμό της ΕΕ αρ. 651/2014 της Επιτροπής
της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική
αγορά, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (και ιδίως το άρθρο 50),
γ) τον Κανονισμό αρ. 702/2014 της Επιτροπής της 25ης
Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και
σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική
αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (και ιδίως το άρθρο 30) και
δ) τον Κανονισμό αρ. 1388/2014 της Επιτροπής της
16ης Δεκεμβρίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων, σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, συμβατών με
την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107
και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (και ιδίως το άρθρο 44),
ε) τον ορισμό της «επιχείρησης» σύμφωνα με το άρθρο 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού 651/2014, το
άρθρο 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού 702/2014
και το άρθρο 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού
1388/2014.
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10. Την ανάγκη ρυθμιστικής παρέμβασης με στόχο την
ταχεία και πληρέστερη αντιμετώπιση των καταστρεπτικών συνεπειών θεομηνιών.
11. Την υπό στοιχεία 20725/Β.979/10-5-2011 απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασιών
για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του
ν. 2459/1997» (Β’ 1207), όπως ισχύει.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
υπουργικής απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το οικονομικό
έτος 2020, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 20725/Β.979/
10.5.2011 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων
του άρθρου 36 του ν. 2459/1997» (Β’ 1207), όπως ισχύει,
ως ακολούθως:
1. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 1 της προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Οι αρμόδιες επιτροπές δύνανται να αξιοποιούν και
εκθέσεις και στοιχεία που προσκομίζονται από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.ΓΑ.)».
2. Η περ. β της παρ. 3 του άρθρου 3 αντικαθίσταται
ως ακολούθως:
«β. Συγκεντρωτική κατάσταση των επιχειρήσεων, υπογεγραμμένη από την αρμόδια Επιτροπή εκτίμησης και
ελέγχου των ζημιών της Περιφέρειας, η οποία θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:
- Επωνυμία Επιχείρησης
- Διεύθυνση άσκησης δραστηριότητας της επιχείρησης
- ΑΦΜ/ΔΟΥ
- Στοιχεία επικοινωνίας επιχείρησης (τηλ., διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail))
- Δήμος
- Δημοτική Ενότητα
- Συνολική ζημία με ανάλυση ανά κατηγορία (Ιδιόκτητες κατά πλήρη κυριότητα κτιριακές εγκαταστάσεις,
εξοπλισμός, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, μέσα παραγωγής
συμπεριλαμβανομένου του εγγείου κεφαλαίου, και αποθηκευμένα προϊόντα)
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 20725/Β.979/
10.5.2011 απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
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«Διατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων,
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2019-2022 και λοιπές διατάξεις», τις διατάξεις της παρ. 5
του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α 40) και τις διατάξεις
της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 (Α΄
54), όπως ισχύουν.
2. Το π.δ. 81/2019 με θέμα «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός
των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119), το π.δ. 83/2019
με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α΄121) και το π.δ. 84/2019 με θέμα «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 1339/1983
(Α΄ 35), όπως ισχύει και τις διατάξεις του άρθρου 31 του
ν. 2800/2000 (Α΄ 202), όπως ισχύει
4. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1-3-2011
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών
για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού (Β΄ 323).
5. Το υπό στοιχεία ΓΔΟΥΕΣ/1/4/1076/04-09-2020 έγγραφο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του μονίμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου
1 του ν. 3812/2009.
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανομής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την κατανομή ενός (1) ατόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 1339/1983, όπως
ισχύει, σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Διοικητικού -Λογιστικού και ενός (1) ατόμου σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2800/2000, όπως ισχύει,
σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2020

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2020

Ο Υπουργός

Ο Υφυπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΒΒΟΣ

Ι
Ι

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./179/16883 σχ. 17977
(3)
Απόφαση κατανομής για διορισμό σύμφωνα με
ειδικές διατάξεις στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού
Σώματος.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 (Α 105),

(4)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία
«ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» για
την κάλυψη του κόστους αγοράς δύο (02) εξωλέμβιων μηχανών YAMAHA 200 HP για το περιπολικό σκάφος ΠΛΣ 1030 του Λιμεναρχείου Ιτέας.
Με την υπ΄αρ. 2824.76/73130/2020/02 Νοεμβρίου
2020 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
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του άρθρου 3 του ν. 4182/2013, όπως τροποποιήθηκε,
συμπληρώθηκε και ισχύει, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 496-512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται
αποδεκτή η με Α.Π. εισερχ. Λ/Χ Ιτέας: 3285/22-09-2020
επιστολή δωρεάς της εταιρείας ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε., συνοδευόμενη από ακριβές αντίγραφο πρακτικού συνεδρίασης της 9ης Σεπτεμβρίου
2020 του Δ.Σ. της εταιρείας, για την κάλυψη του κόστους
αγοράς δύο (02) εξωλέμβιων μηχανών YAMAHA 200 HP
για το περιπολικό σκάφος ΠΛΣ 1030 του Λιμεναρχείου
Ιτέας, μέχρι του ποσού των τριάντα μίας χιλιάδων ευρώ
(#31.000,00#€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Η αγορά των μηχανών και οι εργασίες τοποθέτησης θα
πραγματοποιηθούν από το ιδιωτικό συνεργείο «MARINE
KLONIS-ΚΛΩΝΗΣ Ν. ΛΕΩΝΙΔΑΣ», σύμφωνα με την επιθυμία του δωρητή.
Ο Υπουργός
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και ισχύει, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων
496-512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η με Α.Π.
εισερχ. Λ/Χ Ίου 1311/08-08-2020 επιστολή δωρεάς της
ΠΕΤΡΙΔΟΥ Βασιλικής και του ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Αγγέλου
για την ανάληψη του κόστους της ετήσιας συντήρησης
(service) των δύο (02) εξωλέμβιων κινητήρων θαλάσσης
μάρκας MERCURY VERADO 250 HP του σκάφους ΠΛΣ 332
του Λιμεναρχείου Ίου και ότι άλλου προκύψει κατά τη
διενέργεια αυτής, καθώς και μία (01) τέντα πλεύσης για
το ανωτέρω σκάφος, συνολικού εκτιμώμενου κόστους
τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (#3.500,00#€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Η ετήσια συντήρηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα
με τους δωρητές στο τοπικό ιδιωτικό συνεργείο-αντιπρόσωπο MERCURY ΚΟΥΤΣΟΥΡΒΕΗ Γεώργιο.
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Ι

Ι

(5)
Τροποποίηση μίας (01) απόφασης αποδοχής δωρεάς στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Με την υπ΄ αρ. 2824.76/73132/2020/2-11-2020 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3
του ν. 4182/2013, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε
και ισχύει, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων
496-512 του Αστικού Κώδικα, λαμβάνοντας υπόψη την
υπ’ αρ. 2835.2/1483/2020/13-07-2020 αναφορά του
Λ/Χ Κατακόλου, τροποποιείται η παρ. 1 της υπό στοιχεία 2824.76/32905/2020/02-06-2020 (Β’ 2387), ΑΔΑ:
Ψ4ΔΥ4653ΠΩ-ΝΔΟ) απόφασης αποδοχής δωρεάς από
την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», προς το Λιμεναρχείο
Κατακόλου ως προς τα δωρηθέντα αντικείμενα ως ακολούθως: «1. Την αποδοχή... ενός (01) χρηματοκιβωτίου,
τεσσάρων (04) καθισμάτων υπαλλήλων, ενός (01) μεγάλου ερμαρίου, ενός (01) γραφείου υπαλλήλων, δύο
(02) γραφείων και ενός (01) γραφείου υπολογιστή, όλα
μεταχειρισμένα...».
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
Ι

(6)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την ΠΕΤΡΙΔΟΥ
Βασιλική και τον ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ Άγγελο για την
ανάληψη του κόστους της ετήσιας συντήρησης
(service) των δύο (02) εξωλέμβιων κινητήρων θαλάσσης του σκάφους ΠΛΣ 332 του Λιμεναρχείου
Ίου καθώς και μία (01) τέντα πλεύσης αυτού.
Με την υπ΄ αρ. 2824.76/73145/2020/2-11-2020 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3
του ν. 4182/2013, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε

(7)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τον ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ Διαμαντή ενός (01) καινούργιου επιβατικού
οχήματος, τύπου SUV, NISSAN QASHQAI ACENTA
A-IVI προς το Κεντρικό Λιμεναρχείο Λαυρίου.
Με την υπ΄ αρ. 2824.76/73147/2020/2-11-2020 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3
του ν. 4182/2013, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε
και ισχύει, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων
496-512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η με Α.Π.
εισερχ. Κ.Λ. Λαυρίου: 8475/08-07-2020 επιστολή δωρεάς
του ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ Διαμαντή ενός (01) καινούργιου επιβατικού οχήματος, τύπου SUV, NISSAN QASHQAI ACENTA
A-IVI, με κινητήρα 1.3ΗΡ βενζίνης, ισχύος 140 PS, προς το
Κεντρικό Λιμεναρχείο Λαυρίου, συνολικής αξίας δεκαεπτά χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα ευρώ (#17.380,00#€).
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 3013/303304
(8)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1723/179088/3.7.2020
«Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής
του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο
του άρθρου 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ)
2020/592» (Β’ 2764).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2β του άρθρου 1 του ν.δ. 243/1969 «Περί
βελτιώσεως και προστασίας της αμπελουργικής παραγωγής» (Α΄ 144), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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β) Της παρ. 2 του άρθρου 62, το προτελευταίου εδαφίου της παρ. 46 του άρθρου 64 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 32).
γ) Του ν. 2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» (Α΄ 281), όπως ισχύει.
δ) Του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»
(Α΄ 265), όπως ισχύει.
ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
στ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
ζ) Της υπ’ αρ. 5359/10-08-2020 κοινής απόφασης του
Πρωθυπουργού και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Φωτεινή Αραμπατζή
(Β’ 3374).
η) Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών (Α΄ 181).
θ) Της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1195859 ΕΞ 2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738),
όπως ισχύει.
ι) Της υπ’ αρ. 339/18-07-2019 κοινής απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).
2. Τους κανονισμούς:
α) (ΕΕ) αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, (ΕΕ L 347/20-12- 2013) «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αρ.
922/72, (ΕΟΚ) αρ. 234/1979, (ΕΚ) αρ. 1037/2001 και (ΕΚ)
αρ. 1234/2007 του Συμβουλίου».
β) (EE) αρ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου L 347/20-12-2013 «σχετικά με τη
χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση
της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των
κανονισμών (ΕΟΚ) αρ. 352/1978, (ΕΚ) αρ. 165/1994, (ΕΚ)
αρ. 2799/1998, (ΕΚ) αρ. 814/2000, (ΕΚ) αρ. 1290/2005 και
(ΕΚ) αρ. 485/2008 του Συμβουλίου».
γ) (ΕΕ) αρ. 2016/1149 της Επιτροπής L 190/15-7-2016
«για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1308/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά τα εθνικά προγράμματα στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα και για την τροποποίηση του κανονισμού
(ΕΚ) αρ. 555/2008 της Επιτροπής».
δ) (ΕΕ) 2016/1150 της Επιτροπής L 190/15-7-2016 «για
τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αρ.
1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα στήριξης
του αμπελοοινικού τομέα».
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ε) (Ε.Ε) αρ. 2018/273 κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός
της Επιτροπής (ΕΕ 58/28.02.2018) «για τη συμπλήρωση
του κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς
αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων, το αμπελουργικό μητρώο, τα συνοδευτικά έγγραφα και την πιστοποίηση, τα
βιβλία εισερχομένων και εξερχομένων, τις υποχρεωτικές
δηλώσεις, τις κοινοποιήσεις και τη δημοσίευση κοινοποιηθεισών πληροφοριών, και τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου όσον αφορά τους σχετικούς ελέγχους και κυρώσεις, την τροποποίηση των κανονισμών
της Επιτροπής (ΕΚ) αρ. 555/2008, (ΕΚ) αρ. 606/2009 και
(ΕΚ) αρ. 607/2009 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ)
αρ. 436/2009 της Επιτροπής και του κατ’ εξουσιοδότηση
κανονισμού (ΕΕ) 2015/560 της Επιτροπής».
στ) (Ε.Ε) αρ. 2018/274 Εκτελεστικός κανονισμός της
Επιτροπής (ΕΕ L 58/60/28.02.2018) «για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αρ.
1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων, την πιστοποίηση, το βιβλίο εισερχομένων
και εξερχομένων, τις υποχρεωτικές δηλώσεις και τις κοινοποιήσεις, και του κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1306/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά
με τους συναφείς ελέγχους, και για την κατάργηση του
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/561 της Επιτροπής».
ζ) (ΕΕ) αρ. 2020/592 της Επιτροπής L 140/4-5-2020
«σχετικά με προσωρινά έκτακτα μέτρα παρέκκλισης από
ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1308/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για
την αντιμετώπιση της διαταραχής της αγοράς στον τομέα των οπωροκηπευτικών και στον αμπελοοινικό τομέα λόγω της πανδημίας COVID-19 και των μέτρων που
συνδέονται με αυτήν».
η) Του Καν(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την
κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ «Γενικός κανονισμός
για την προστασία δεδομένων».
3. Την υπ’ αρ. 2454/235853/20-09-2019 υπουργική
απόφαση «Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών
μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αρ.
1308/2013, (Ε.Ε) αρ. 2018/273 και (Ε.Ε) αρ. 2018/274
σχετικά με τη διαχείριση του αμπελουργικού δυναμικού» (Β’ 3645).
4. Την υπ’ αρ. 2453/235950/20-9-2019 υπουργική
απόφαση «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για
την εφαρμογή των Καν.(ΕΕ) 2018/273 και του Καν.(ΕΕ)
2018/274 όσον αφορά τις δηλώσεις παραγωγής, επεξεργασίας, εμπορίας και αποθεμάτων στον αμπελοοινικό τομέα».
5. Το από 01-03-2019 κατατεθειμένο στη Ευρωπαϊκή
Επιτροπή Εθνικό «Πρόγραμμα Στήριξης του αμπελοοινικού τομέα 2019-2023» σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ)
1308/2013 του Συμβουλίου, όπως κάθε φορά ισχύει.
6. Την υπ’ αρ. 873/177732 εισήγηση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
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του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143).
7. Τη Γνωμοδότηση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών
Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους
17.500.000€, για την κάλυψη της εθνικής συμμετοχής
για την υλοποίηση του προγράμματος «ΑΠΟΣΤΑΞΗ ΟΙΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΡΙΣΗΣ» συγχρηματοδοτούμενου
από το Ε.Γ.Τ.Ε., η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕ
082/2 του ΠΔΕ του ΥΠΑΑΤ, αποφασίζουμε:

- στην παρ. 3β, όπως αυτή προστέθηκε με την υπ’ αρ.
2499/258466/18-9-2020 (Β’ 4129), η προθεσμία «έως 30
Οκτωβρίου 2020» αντικαθίσταται σε «έως 30 Νοεμβρίου
2020».

Άρθρο 1
Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 1723/179088/3-7-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός των λεπτομερειών
εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του
άρθρου 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2020/592»
ως παρακάτω (Β’ 2764):
Το άρθρο 16 «Διαδικασία πληρωμής» τροποποιείται
ως εξής:

Οι Υπουργοί

Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2020
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